
 ▪ Biskup Opolski nadesłał podziękowanie za zbiórki pieniędzy dla ofiar anomalii po-
godowych i trzęsienia ziemi, w której napisał, że „w odpowiedzi na obydwa apele, 
na konto Caritas Diecezji Opolskiej wpłynęła kwota 503.000 zł, która umożliwia 
udzielanie sprawnej pomocy zarówno mieszkańcom naszej diecezji, jak i naszym 
siostrom i braciom we Włoszech. Osobom poszkodowanym przez klęski żywio-
łowe w naszej diecezji, Caritas przyznała kwotę 303 tys. zł. Natomiast na konto 
Caritas Italiana, za pośrednictwem Caritas Polska, wysłała kwotę 200 tys. zł. Na 
zakończenie Roku Miłosierdzia złożyliście cenne świadectwo wiary, która działa 
przez miłość bliźniego. Niech błogosławieństwo Boga bogatego w miłosierdzie 
stale wam towarzyszy".

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio.

 ▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie marianek.

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza 23 listopada (środa) o godz. 10.30 
na osiedlowy turniej szachowy i warcabowy o puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wykład o. Pawła Gużyńskiego nt. „Libera-
lizm papieża Franciszka”, który jest organizowany 24 listopada o godz. 18.00 w Auli 
Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przez Gliwicki Klub Tygodnika Powszechnego. 
Wyjazd ze Zdzieszowic (z ul. Pokoju) o godz. 16.15.

 ▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – marianki organizują przy naszym kościele 
kiermasz adwentowy. Będzie można nabyć m.in. poświęcone opłatki wigilijne 
i wieńce adwentowe, zaś Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał świece.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę Biskup Opolski zaprasza o godz. 15.30 do kościoła 
seminaryjno-akademickiego w Opolu na Ekumeniczną Modlitwę Młodych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Ha-
linę Góźdź, lat 63, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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